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redaksiyondan Zne Önz-// 

Merhaba, 

Sizlere söz verdiğimiz gibi, Kin e Em' i elimizden geldiğince periyodik olarak sizlere ulaştır

maya çalışıyoruz. Bundan sonra da dergimizin çıkışları arasındaki süreleri kısa· tutmaya 

çalışacağız. Elbette bunun için de sizlere de büyük görevler düşüyor. Dergimizin yayma 

hazırlanışında sizlerin emeğinin büyük olduğunu belirtmek isteriz. Göndereceğiniz yazılarla, 

geniş kitlelere ulaştırma çabalarınızla, dergimizin daha dolu ve daha düzenli yayınlanması 
konusundaki eleştirilerinizle, katkı sunabileceğinizi unutmayın. 

Geçen sayıdan bugüne değin dergimizin daha düzenli ve kapsamlı olması için redaksiyonu
muzda da değişiklik yapma gereği duyduk. 

Değerli okuyucular, 

Newroz' un 261 O. yılını kutladığımız şu günlerde, ülkemiz Kürdiştan 'da artan baskılar dışında 

değişen pek fazla bir şey ~ok. Sömürgeci ülkeler inkara ve asimilasyona dayalı politikaların

da diretmeye devam ediyorlar. Kürt halkı da bu haskılara ve anlayışiara direnmeye devam 

ediyor. Halkımız Newroz'u gerçek anlamıyla kutlamak için hazırlıklarını devam ettiriyor. 

San-kırmızı-yeşil renklerin biraraya gelmesini yasaklayan Türk Devleti, şimdi onları sahiple

nerek, N ewroz 'u Nevruz yapmaya çalışıyor. Kürt halkı N ewroz 'u bütün halkların kutlamasını 

arzuluyor. Fakat anlamına uygun olarak. 

Türkiye' de ,Susurluk Kazasının" üzerinden birbuçuk yılı aşkın bir süre geçmesine ve ra

porlar yazılmasına rağmen, isimleri ,Çete" ile ilişkileri olanlar hakkında herhangi bir işlem 

yapılmadı, yapılacağı konusunda da pek iyimser değiliz. Aksine kazanın üstü örtülmeye, 

dosya altı edilmeye çalışılıyor. Böylece ,faili meçhul(!)" cinayetierin ve onbin gizli operasyo

nun hesabı verilmemeye çalışılıyor. 

Bu günlerde, Güney Kürdistan' da birbirleriyle savaşan üç partinin arasında kalıcı bir barışın 

sağlanması için, çeşitli Kürdistanlı örgütler girişimiere başladılar. Bu girişimlerin Newroz 

öncesinde sonuçlanmasını ve istenilen amaca ulaşmasını diliyoruz. Girişimi başlatanları se

lamlıyoruz. Bundan sonra da bütün parti ve örgütlerimizin aralarındaki sorunları barışçıl ve 
diyalog yoluyla çözmelerini umut ediyor ve diliyoruz. 

Halepçe katliamının üzerinden tam 10 yıl geçti. Saddam' ın Halepçe'ye kimyasal silahlarla 
saldırısı sonucu 5 binin üzerinde sivil katledilmişti. Bizler katliamı bir kez daha lanediyoruz 

ve bu vahşeti hiç bir zaman da unutmayacağız. 

Doğu Kürdistan'da halkımızın gerici molla rejimine karşı verdiği mücadale sürüyor. 

Geçtiğimiz dönemde daha önce ayrılan İKDP- Rehberiye te Şoreşger (Devrimci Önderlik) ve 

İKDP'nin tekrar birleşmesi bizleri sevindirdi. Mücadalelerinin destekçisi olacağız. 

Kürdistan Gazetesi'nin yayınlanmasından bu yana tam 100 yıl geçti. O günden sonra bir 

çok dergi ve gazete yayınlandı. Gazete ve dergiler çıkarıldı; baskılarla karşılaşıldı, kapatıldı, 

fakat her kapatmadan sonra daha büyük bir inanç la yenileri çıkarıldı. Kürdistan gazeteciliğinin 
gelişmesi uğru.na çok şehit verildi. Ve bu yıl Kürdistan gazeteciliğinin 100. yılını kutluyoruz. 

Bu amaçla Kürt gazeteciliğinin yaşamasına, gelişmesine emek veren, uğrunda gerektiğinde 
canını veren tüm Kürdistanlı gazetecileri saygıyla aıuyoruz. • 

Değerli Kine Em okuyucuları, 

Bu sayımızda da yine ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz yazılar, şiirler var. Elimizdeıı 

geldiğince siz arkadaşlarımızin isteği doğrultusunda Türkçe, Kürtçe ve Almanca Y~azılara yer 

verdik. 

Bir daha ki sayımızda buluşmak üzere ... 

Redaksiyon 
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Zne Öoı-// güncel 

Dı salvegera 1 O an da biranina Helepçe 

Bave Befrin 

Adar, dı nava hemfı heyven sale da ci
heki taybeti dıgıre jı bo Kurdan. Adar, de
stpeka jiyana nfı ye, destpeka serıhıldane 
ye, destpeka bıhare ye. Xılasi fı barkırma 
sır fı seqeme, befır fı kurofe ye, destpeka 
germahi fı xemlina sırfışte ye. Çiya ü zo
zan, deşt ü neval, kırase befıre dıdırinın; 
bı rengen xweşık bejna xwe dıxemılinın; 
merg ü çimen, zmar ü navsmgen çiya, bı · 
gulen kesk ü sor ü zer dıxemılın. Dar ü 
gul, lı ber av ü çem ü kaniya dıpışkıvın. 
Hemfı jin, vejin dı bm. Qaz fı qulıng tene 
zozana, lı jin fı sımşte şoreş çedıbe. 

Adar, dı diroka gele me da ciheki pırr 
gring dıgıre. Çmku, mdaven gelek mezın 

de ile· 4 

ü tahıl ü şırin dı meha Adare da çebfıne. 
Lewma Adar, bo me Kurda, meheke gıran 
e. 

Wexta ku dı bej m Adar, beri ·her tışti, se
rihıldana gelen bmdest lı dıji Dehaqe 
Xwinrıj, a bı peşengiya Kawaye Hesmkar, 
kale me Kurda, agıre azadiye, govend fı 
şahite bira me. Newroz te bira me. 

Wexta ku dıbejm Adar, serıhıldana sala 
1991 · a ya gele me lı Başüre Kurdıstane, 
Baba Gurgur ü malbenda neviyen Kawaye 
nemır te bira me. 

Wexta ku dıbejm Adar, seyran, geryan, 
bı hevgıhiştma evindar ü ben
gina, lı h ev lıatma jine ü xemli
na sımşte te bira me. 

Ev şadiyen Adare ne. Adar, dı 
n ava xwe da kul fı kovan en gele 
me dıhewine. 16"ye Adare, lı 

navtenga bejna xwe, kembera 
Helepçe gıreda ye. 

Wexta ku dıbejın Adar, 
Helepçe, Serokkoruare Kur
clıstane Qazi Mıhemed, lıevçe
peren Şexe Piran, jı destçüna 
generale Kurdan Mıstefa Bar
zani ü seroke serihıldana Agıre 
İhsan Nuri Paşa te bira me. 

Wexta ku dıbejm Adar, Roja 
Şehiden Kurdıstane, tol ü xebat, 
berxwedan ü şoreş tene be bira 
mm. 

Dı ve nıvisa xwe da, erne bi 
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güncel 

ranina rojeke pırr bı jan, bı kul fı bı ko
van bıkın. 

Ev roja ı6'ye Adara 1988 ... Dı we roje 
da, leşkere Saddame diktator fı xwinnj, 
bı fermana xwe, lı 
baj&re Helepçe, lı 
malbenda Baban 
fı Şehrazore, lı 

keleka Sılemani
ye, lı Başüre Kur
dıstane, bı bom
ben xerdale 5 
hezar Kurd lı her 
çave dınyaye 

kuştın. 

Dehaqe serdem, 
xwina 5 hezar 
mıroven Kurd, jı 
netewa Kurd 
sıtand. Zaroken 
sewi, lı hımbezan 
dayikan, dı nava 
lebındık ü derguşan da hatıne kuştın. 

Nava kembera mıhaAdare, bı xwina za
roken sewi ü cameren Kurda, bı tevıne 
Helepça şehid hatiye xemılin. Bı xwina 
sor, bı naqşe pırr bedew, pırr bı nalen ü bı 
kovan lı bejna xwe bada ye. Helepçe, 
qırkırına gele Kurda ye a bı çeken kimy
ayı. 

ı o sala bere nıha, dı roja 16'ye Adare 
da qırkırına Helepçe çebü. Dıve em çave
ki baven ser deh salen ev roja bebext. 

Hewceye ku em xorten Kurd, lı ser ve 
babete baş bısekının. Eger em, gıriyen nü
vebfıyen diroke nebinın, wekırına wan 
hızava fı em paşroje tomar nekın, em nabın 
heviya peşerojen gel fı welate Kurd. Lew
ma dıgel biranina salroja Helepçe da ehd 

Zne Önz-// 

ü peymanen xwe, dı derheqa şehiden bıza
ve nübıken, bı başi sedemen rudave veko
linın ü dersen bıngehi je derxınin. · 

Ç '} awa ... 

Beri her tışti, dıve 
em jı xwe bıpırsın: 
Ere gelo, çıma 

Helepçe dı sala ı 988 
an da çebfı? Çıma 
beri we wexte, an ji 
pışti we çenebfı? 

Jı bona hersıva ve 
pırse, dıve em delı
sala paşda bıçın ü 
careke dın bar ü 
doxen we deme yen 
Rojhılata Navin fı 

Başüre bı çend xalan 
binıne her çavan. 

Her weha te zanin 
ku, ev niv qıme gele 

me, lı Başfır şere çekdari dıke ü Saddam 
ji şere gele me ... 

Dı sala ı 998 an da şere mezın ü xwina
veye, lı İran ü Iraq e dıdome ... Her du dew
leten dagırker ü kevneperest, dı şer da pe
rişan, mandi ü zayif mane. Şere dıji ware 
wana pırtır, dı Kurdıstana Başfır ü dı Ro
jhılate da dımeşe. 

Ewan her du dagırkeren Kurdıstane, 
bo na serkeftınen xwe, lı dıj i h ev, he mü 
her care çek bı kar anİn. Ev çekana bı 
alikariya welaten Ewropi, bı xasıma Ele
manye ye çekırın. Bı nave derınane kuli
ya (çekirge), kargeh dan in ü bı fıroken 
zıraati, derman lı sere Kurdan njandın. Ev 
yeka lı her çaven hemü dınyaye hate kırın. 

Çeken kimyayi, -gaza xerdal- ü biyolo-

c5eile 5 
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Zne Önı-// 

jiki, beri sala 1988 lı gunde Balisane, lı 
gele Balisane, jı aliye leşkere Saddam va 
lı dıji·Kurda bı kar hat il bı sedan kes hate 
kuştın. 

Helepçe, jı aliye Saddam va hate şehid 
kırın il jı aliye İran e va ji hate eyan kırın. 
Dagırkereki kır, dagırkereki ji jı dınyaye 
ra nişan da. Çıma? Çınku, dıjmıne hev
bfm ü ev çekana lı dıji hev bı kar dıanin. 

Dı bilyera Helepçe da, bo gele Kurd, bo 
hezen şerker il hızava rızgarixwaze Kur
clıstane da xalen rasti afırine. 

Bı karanİna çeken kimyevi, ango gaza 
jehrdar (xerdal) ya biyolojik, şere peşmer
ge ü partizaniye xıtımand. Tırs il hoviye
ke mezın exıste dıle gel ü şervanan. Reva 
mezın a 91' an, jı ve tırse bil. 2 ınıiyon 
Kurd, bı çol il çiyan ketın. Dı sala 1988 
an da, tu peşmerge lı Başüre Kurdıstane 
neman. H eta sala 1991 ·an hernil peşmer
gen Kurdıstana Başilr, çilne İrane. Ew se 
salen bıhari il çelengi peşmerge westand. 
Dest ü lıngen partizanan hatın gıredan. E w 
şere partizane ku pıspor il peşreviya, ,Hel, 
helm et, helatın (k olla, vur, kaç). Che, ev 
taqtika yekemin lı Latin Ameriqaye dıkır 
ü paşe lı cihane belav bil. Kurd, 50 sala pe 
ve sekınin il pışta dıjmın pe dışkandın, le 
dı sala 1988 an da bı kar anİna çeken bi
yolojik, partizan tengav biln. Her çıqas bı 
hevkariya maske gaze ew tırs ~dıhate şı
kanınd ji, disa ji qergeşe hebil. 

Bo hezen rızgarixwaze gele Kurd eyan 
bil ku, bı alikariya tu leşker ü dagırkeren 

Kurdıstane; gel il welat rızgar nabe. 
Hewcedariya sttratejiyeke paqıj il serbıx
we hate gore. Bı gotıneke Kurdan; 
,Sıware xelke, her peya ye." 

Hezen Kurdıstana Başilr, bı xasıma 

cSeile 6 

güncel 

PDK-YNK hızava islami bıryar dahi'ın ku 
bı leşkere İraneva Saddam jı ser kar bexın 
il Kurdıstane rızgar bıkın. E w her tım bilne 
çavsahen hezen şerker ye İrane. 

Bı dırejahiya ve siyaseta şaş, Kurd bilne 
qurban. Dı bilyera Helepçe da ev rastiya 
ji heye. Raste, Saddam faşist e, dıxwaze 
gele Kurd jı ho le rake. Le h ezen Kurdısta
ni ev xulqandın. 

Bı bezaran leşkeren İrane ketıne 
Helepçe. Saddame xwinrıj, ev jı xwe ra 
kıre bahane il Helepçe bombekır. 

Bı kurti, dı biranina deh saliya Helepça 
şehid da, dıve em lı ser rezaniya lıezen 

· Kurdıstane bısekının. Gelo ma ew bıra
kujiya ku dı Kurdıstana azad da hatiye 
kırın, jı Helepçe xıraptır nine? 

Saddam Helepçe şehid kır. Le Kurdan 
bı deste xwe hıkumeta herema Kurdıstane 
ü heviyen xwe kuştın. 

Saddam Helepçe şehid kır, le Kurd jı 
Kurdıstane nedırevin. İro karwane Kurda 
lı Belıra Spi, lı her qeraxen İtaliye nıqa 
dıbın. Çıma? Çınkujı şere bırakujiye dıre

vın, ne jı çeken kimyevi. 

Dı dehsaliya biranina Helepçe da, nıha 
pengaven baş tene avetın. Her du parti
yen Kurd, PDK il YNK lı hev hatın il şere 
bırakuje nıha sekıni ye. Sekretere Gışti ye 
PSK il seroke her se partiyen Kurd PKK, 
PDK il YNK ,xwastın ku ev şere bırakuji
ye bıqetinın. 

İro jı bona tola şehiden Helepçe, yekiti 
il bıratiya hezen Kurdıstani hewce ye. 
Nemana şere bırkakujiye, serkeftına gele 
me ye. 
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güncelyorum Zne Önz-// . 

NEWROZ 2610 

Mervan 

Günümüzde halkların kutladığı bayram
ların temelinde, tarihte bu halkların top
lu olarak etkilendiği bir takım toplumsal 
olaylar, acılar ve sevinçler vardır. Bu to
plumsal olaylar genelde halkların ya de
prem, sel baskını, doğal afetler kısacası 
kendinden daha güçlü gördüğü, gücünün 
yetmediği, korktuğu tabiat olayiarına karşı 
ya da halkı ezen zalim yöneticilere karşı 
verilen mücadeleler sonucu elde edilen 
başarılar veya başarısızlıkların değişik 
biçimlerde kutlanılarak 
ya da anılarak günümü
ze kadar gelen yansıma
larıdır. Bu yansımalar 
günümüze ulaşana ka
dar çeşitli değişikliklere 
uğrayarak, kimi zaman 
zenginleşmiş kimi za
manda ilk çıktığı çizgi
den belli oranlarda uz
aklaşmışlardır. 
Halkımızın bugün kut
ladığı Newroz bayramı 
efsaneye göre demİrcİ 
Kawe· nın, zalim Kral 
Dehaq · a karşı başlattığı 
başkaldınnın, direnişin 
o günden bu güne kadar 
bayram olarak kutlandığı bilinmektedir. 
Newroz, kelime anlamı itibarı ile nü ve 
roj sözcüklerinin birleşmesinden oluşarak 
yeni gün anlamına gelse de aynı zaman
da yeniden doğuşu, direnişi dile getirmek
tedir. Nüroj sözcüğü zaman içerisinde 
nüroz ve newroz gibi değişikliklere 
uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Ilk 
defa M.Ö.612 yılında, toplumsalhayatın 
akışında önemli derecede belirleyici olan 
ateş ve demirin hüküm sürdüğü Kusi ve 
Med devletleri döneminde Kürtler ta-

rafından bayram olarak kutlanan Newroz, 
daha sonraları Kürtlere komşu olan Af
gan, Fars, Beluci, Tacik, ve Dofar gibi 
Ortadoğu halkları tarafıntan benipsenip 
zamanla içerik olarak zenginleşerek kut
landı. 

Günümüze kadar Newroz ile ilgili pek çok 
eser yayınlandı. Ancak Newroz'un geniş 
bir şekilde ele alındığı ilk eser MS 999 
yılında yazılan Firdevs ·in Şeyhname'si dir. 
1597 yılında Kürt tarihçisi Şereflıan ta

rafından· yazılan 

Şerefnarnede bu olayın kö
keni nde yatan olaylar ile 
birlikte, o dönemde halkın 
yaşantısı ve genel anlam
da hayatın akışı ile ilgili 
geniş bilgiler 
yeralmaktadır. 1665 yılın
da büyük Kürt bilgini Eh
mede Xane tarafından ya
zılan Mem ii Zin adlı de
stanında, N ewroz' un 
Kürtler tarafından nasıl ele 
alındığı, nasıl kutlandığı 

yazılıyor. Günümüzde kut
lanan Newroz bayramı ile 
ilgili bir efsanenin an
latıldığı bilinmektedir. Ef

saneye göre, günün birinde halk arasında 
büyük huzursuzluk ve karmaşalık ortaya 
çıkıyor. Bundan yararlanan Dehaq, o dö
nemin hükümdarını öldürerek kendisi 
tahta oturuyor ve halka büyük zulüm 
yapıyor. Dehaq· ın zalimliği yakalandığı 
amansız hastalık ile başlar. Mitoloj iye 
göre zulüm, Dehaq'ın, şeytandan omu
zunda çıkan iki yılan kafasının hergün iki 
genç insan beyni yenilmesi üzerine yok 
edileceğini öğrenmesi üzerine genç insan 
beyni toplatınası ile başlar. Genç insan-
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Zne Ö.m-// 

ların böyle bir olaydan dolayı genç yaşta 
hayatlarını kaybetmeleri halk arasında 
büyük üzüntü, kin ve nefret yaratır. 

Dehaq ·ın hizmetçileri Ermayil ile Ker
mayil iki gencin beyni· yerine bir koyun 
beyni ile bir gencin beynini karıştırarak 
Dehaq· a yedirirler. Böylece otuz gencin 
yaşamını kurtarırlar. Dağ başlarına kaçan 
bu gençlerin sayısı zamanla belli bir 

sayıya ulaşır. Mitolojinin ikinci kısmın
da Kawe adında bir emekçi ortaya çıkar. 
Halka önderlik eder ve halk ile birlikte 
Dehaq'ın sarayına doğru yürürler ve sal
tanatını yerle bir ederler. Kawe' nın halkı 

toplamak için kullandığı demİrcİ önlüğü 
bayraklaştırıldı ve zaman ile sarı kırmızı 
ve yeşil renklerini alarak günümüzde de 
halen Kürt halkının bayrağı olarak kul
lanılmaktadır. Newroz bayramının önemi 
ve devrimci ruhu, zulme karşı başkaldırı, 
halkın kitleselleşip Kawe gibi bir emekçi
nin önderliğinde Kralın zulmilne karşı ha
rakete geçmesidir. Asırlardır kutlanan bu 
bayramın günümüzde de Kürt halkının 
kurtuluş mücadelesine kattığı devrimci 
ruh ve dinamizm küçümsenmeyecek ka
dar büyüktür. O kadar büyüktür ki, Kürt 
halkının realitesini kabul edip kültürünü, 
dilini kabul ederneyecek kadar büyük 
çelişkiler ile dolu olan faşist Türk devleti 
bile bu bayramın kutlanmasını engelleye
bilmek için denediği onca yol ve yönte
me rağmen, direnişe dayanarnayıp bırakın 
sadece serbest bırakmayı, sahiplenerek 
N ewruz adı altında kutlamaya başladı. Bir 
yıl önce bu bayramı kutlayanları 

bölücülük ile suçlar iken, onları tanklar , 
toplar , ağır silahlar ile engellemeye 
çalışırken bir yıl sonra bu bayrama sahip 
çıkabilecek kadar belirsiz ve çözümsüz bir 
mantığın artık köşeye sıkıştığı çok açık 
ve nettir. Bu anlamda bu bayramın müca
deleye verdiği ruh ve direnç biz Kürtler 
için çok önemlidir. Özellikle yurtdışında 
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güncel 

yaşayan Kürtler bunu daha rahat kutlaya
bilme olanaklarına sahiptirler. Bu olanak
lara rağmen gerçekten tek tek kişiler ola
rak bu bayramın ruhuna ve çizgisine layık 
bir kutlama yapabiliyor muyuz?. Bu 
soruya olumlu cevap verebilmek mümkün 
değildir. Bilindiği gibi Avrupa' da bulunan 
Kürt Örgütleri tarafından bu doğrultuda 
çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bir 
çoğumuz sadece bu tür etkinliklere katıl
makla yetinmekteyiz. Günler öncesi 
yaşanınası gereken o bayram heyecanını, 
o bayram hazırlığını ve coşkusunu göre
bilmek mümkün değildir. Durumun böy
le olmasında Avrupa 'nın kendine has· 
koşullarının rolü büyüktür, ancak bu 
koşullar bir bütün olarak bu bayramın tek 
tek kişiler bazında böylesi cılız bir şekil
de kutlanması için yeterli gerekce değildir. 
Dünyanın neresinde olursa olsun haftalar 
öncesinden hazırlıklara başlayabilmeliyiz, 
tanıdıklarımıza, dostlarımıza Newroz kut
lama kartları gönderebilmeliyiz, ço
cuklarımıza özellikle Newroz'dan dolayı 
hediyeler alabilmeli, bu bayram havasını 
onlara yaşatabilmeliyiz, komşulanmiz 
hangi milletten olursa olsun bugünün bi
zim için önemli bir gün olduğunu bizim 
hazırlıklarımızdan ve çoşkumuzdan his
sedebilmelidirler. Özellikle halk olarak 

birliğe ve beraberliğe çok ihtiyaç 
duyduğumuz bu dönemde böylesi ulusal 
bayramların coşkulu bir şekilde kutlan
ması hangi görüşten olursa olsun kişiler
de ortak milli duyguların gelişmesine ve 
dolayısıyla karşılıklı bir yakınlaşmanın 
oluşmasına neden olabilir. Bu bağlamda 
kişiler olarakta bu türden bayramlarımızı 
aynı zamanda ulusal iç barışın oluşmasın
da bir araç olarak görebilmeli ve en azın
dan Newroz bayramında ilişkilere bu açı
dan yaklaşmalıyız. 

Kaynak : Deng dergisi 
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yorum 

DEVLETiN SON TANGOSU 

Başbakan MesutYılmaz ·ın Başbakanlık Teftiş 

Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'a hazırlattığı ra

porda, Genelkurmay'abağlı Jandarma birlikler

inin dışında bütün devlet kurumlarının Susur

luk Raporunda yer aldığını açıklanmakta. An

cak burada görünmeyen bir hustısa işaret et-

mek gerekir. Genelkurmay'ın raporda sorum

lu tututmaması bir büyük eksikliktir, ayrıca bu 

raporun ne kadar ciddiyetsiz olduğunun da en 

önemli göstergesidir. Raporda, Genelkurmay 

var mı? sorusu şöyle belirtilmektedir: 

nip praktikte uyguladığını herkes biliyor. Bu 

da bir gerçek ki, 75 yıldan beri uygulanan şid

det, baskı ve zulüm bu generallerin oluşturduğu 

politikalardır. Rapora göre kirli işler içinde 

yeralan gruplar böyle sıralanmakta: 

I-Birkaç yüz kişiden oluşan itirafcılar. 

2-Korucular 

3-Polisler 

4-Jandarmalar 

"Görüştüğümüz resmi, sivil hiçbir görevli, si- Oysa polislerden hariç bu grubun 

vil ve şahsımıza itimadını teyid eden hiçbir kişi, çoğunluğunun Genelkurmaya bağlılığı açıktır. 

Genelkurmay'abağlı Jandarma dışmdaki bir- Jandarma eski Genel Komutanı Orgeneral Teo

liklerin ve kumanda kademeleri nin, bu eylem- man Koman 'ın başını çektigi Jandarma büny

lerin içinde yer aldığma dair herhangi bir id- esindeki JITEM (Jandarma istihbaratı) ile 

di ayı gündeme getirmemiştir. " itirafcıları ve korucuları kullanan ilk kurum-

dur. Daha sonra Susurluk komisyonuna 

Oysa bu tespit doğru değildir. Kumanda kade- vereceği ifadede öyle bir kurumun olmadığını, 

melerinde bu tür politik eylemleri dönüştür- kendilerinin eroin ticaretinden ve adam öldür

meden önce tartışıldığını daha sonra benimse- rnekten haberlerinin olmadığını söylemesine 

Ziya Bandırmalıoğlu, Ihrahim Şahin,AbduUah Çatlı 

rağmen herkesin bil

diği gibi uçan sinek

ten bile haberdar olan 

Genelkurmayın 

büyük bir yalanıdır 

bu. 1980 darbesiyle 

gelen Kenan Evren'in 

ASALA 'ya karşı ül

kücüleri kullanması. 

1989'da Doğan 

Güreş'in Genelkur

may Başkanlığına 

seçilmesiyle birlikte 

çeteleşmenin, şidde

tin ve baskının kat kat 
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Zne Önı-// 

artınidığının çok açık ve net 

delilleri mevcuttur. Bunları 

saymak gerekirse; 

Turgut Özal' ın kuşkulu ölümü, 

Orgeneral Eşref Bitlis'in öl

dürülmesi, Tuğgeneral 

Aydın'ın öldürülmesi, Binbaşı 

Cem Ersever'in öldürülmesi, 

Kürt işadamlarının öldürülme

si, DEP Milletvekili Mehmet 

Sincar'ın öldürülmesi ve 

Uğur Mumcu'nun öldürülmesi 

gibi bir çok olay mevcuttur. 

Tansu Çiller'in Başbakan 

olmasıyla birlikte Doğan 

Güreş'le politikalar pekiştiril

miş, adeta bir güç gösterişi 

gibi bir dizi cinayetler gerçek

leştirilmiştir. 25 Aralık 

1995 'ki seçimlerde Doğan Güreş 'in Tansu 

Çiller'in Partisinden veA Takımı diye nitelen

dirilen asker ve emniyetçilerden oluşan kadro

da yer alması, daha sonra da REFAHYOL dö

neminde kendilerine sadık kalması bunun 

büyük bir kanıtıdır. Raporun son bölümündeki 

öneriler de pek iç açıcı değil: 

Özel Tim' in ve köy 

koruculuğunun yeni 

yapılanması hiçbirşey getir

miyecektir, oysa özel Tirnin 

ve Köykoruculuğun derhal 

dağıtılması gerekir. 

yorum 

dan oluşması, hala önemli bir po

zisyonda bulunan Tuğgeneral Veli 

Küçük'ün çete mensublarıyla il

işkide olması Genelkurmay'ın bu 

çeteleşmenin ana hatlarını 

oluşturduğu açıktır. Şimdi hesap 

vermek gerekirken büyük bir tep

ki göstermekteler. Eski Emniyet 

istihbarat Daire Başkanı Hanefe 

Av cı 'nın, Susurluk olayıyla asker

lere yönelik açıklamaları ilgi çe

kicidir. Yeşil'in aradığı cep tele

fonunun Tuğgeneral Veli Küçük' e 

ait olduğunu söyleyen Hanefi 

Avcı, hemen tutuklanıp içeri 

atıldı. Başbakan Mesut Yılmaz, 

bundan bir kaç ay önce eğer ken

disi Susurluk olayını çözemezse 

kendisine başbakanlığın haram 

olmasını açıklamıştı, oysa şimdi kendisinden 

hiç bir ses çıkmamakta. Gerektiği zaman de

mokraside tanklarla balans ayarı yapanlar, 

gerektiği zaman hükümetleri düşürenler, 

gerektiği zaman insanların düşüncelerini ifade 

ettikleri için içeri tıkanlar, gerektiği zaman si-

Çeteleşme içerisinde asker 

yok deniliyor ama, Kumarha

neler kralı Ömer Lütfü 

Topal'ın Ömer Şarlak 

adındaki emekli bir generale 

ev imkanı sağlaması; bügün 

Yüksekova çetesinin büyük 

bir kısmının rütbeli insanlar-

Mahmut Yıldırım 

yasi partileri kapatanlar bugün 

hesap vermek mecburiyetindeler. 

Ama, daha Yargının bağımsız ol

madığı bir ülkede kime 

anlatıyorsunuz bunları. 

Türkiye'nin yakalamış olduğu bu 

fırsatı ellerinden kaçırmış oldu

lar. Çete mensupları birer birer 

dışarı bırakılırken, öğrenciler, 

aydınlar içeri atıhyorlar. Toplu

mun özlemle beklediği aydınlık 

bir Türkiye hayal olmuştur. 

Unutmayalım ki, tüm bu çeteleş

menin altında Kürt sorununun 
Yeşil 

çözümsüzlüğü yatmaktadır. 

c5eile 10 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Zne Önz-// 

İKİ TÜRLÜ MATERYALİZM 
,Felsefi bir eğitim tartışması"* 

,Biz her türlü materyalizme karşı mü
cadele ediyoruz, ama sen, sosyalistler ma
teryalisttir diyorsun! Neye dayanarak 
bunu söylüyorsun? ... " diye söyledi Her
bert. 

Genç arkadaşının şaşkın suratma doğru 
gülümseyerek bilmem kaçıncı defadır, 
,,Biz sosyalistler ma-teryalistizdir ... " dedi 
Öğrenci. 

18 yaşının verdiği heyecanla Herbert 
buna, 

,Materyalist olan zengirilerdir, onlar 
tembel tembel otururken işçiler onlar için 
çalışıyorlar!" diyerek karşı çıktı. 

,,Buna rağmen buıjuva dünya görüşüne 
sahip olan her zengin bir idealisttir!" dedi 
Öğrenci. 

,,Buna solucanlar bile güler" dedi Her
bert. 

,,Ben sana bunu ispatlayabilirim" dedi 
Öğrenci. 

,,Ben, beni gençlik hareketinden kopar
mak isteyen aileınİ terkettim" diye karşı 
çıktı Herbert, ,Benim şimdiki hayatım 
çok daha zor, ama olsun önemli değil... 
şimdi bu da mı materyalizm?" 

,Sen bizim mücadelemize karşı 

duyduğun bağlılık yüzünden kişisel çıkar
larını bir kenara attın, bu uğurcia feda
karlığı göze aldın, sen bir idealistsin!" 
diye cevap verdi Öğrenci. 

Zafer kazanmış bir komutan edasında, 
Aha, bunu neden hemen söylemiyorsun" 

dedi Herbert· ve yavaşça ekledi, 
,Ama biraz önce tersini iddia etmiştin." 
Öğrenci buna, 

,Bu şimdi ortaya çıkacak" diye cevap 
verdi, 
,şimdi ben sana Karl Marks ve Fried

rich Engels'in en büyük materyalistler ol
duklannı söylesem ne dersin?" 

Herbert böyle bir şeyin olamayacağına 
emin bir şekilde gülümseyerek, 

,Ben de o zaman ... fillerin havada 
uçtuğunu iddia ederim!. .. " dedi. 

,Sen buna inanmıyor musun?" diye sor
du gülümseyerek Öğrenci. 

,,Hiç bir zaman" ;diye cevap verdi Her
bert. 

,Bunu anlayabiliyorum, çünkü sen, bu 
iki büyük devrimci önderin ne kadar 
büyük ve inançlı olduklarını, diğer önder
lerden çok değişik insanlar olduklannı bi
liyorsun."· 

,Eee, Marks, Engels materyalist miydi
ler? ... " 
Öğrenci kafasıyla onaylayarak devam 

etti; ,Çünkü iki değişik materyalizm ve 
iki değişik idealizm var!" 

,,Bu bana komik geliyor" dedi Herbert 
gülümseyerek, 

,,İki türlü komunist de var mı?" 
,Onlar da var" diye cevap verdi Öğrenci, 
,Yirmi değişik görevi birden üstlen-

, diklerinden ölümüne çalışanlar ve işten 
kaçanlar!" 

,Bu sefer gerçekten haklısın" dedi Her
bert, 

,Ben böyle birisini tanıyorum, bütün 
görevlerini bıraktı, şimdi ise hiç bir şey 
yapmıyor! ... " 

,Senin, materyalizmden anladığın şey" 
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Zne Önz-// 

diye devam etti Öğrenci; 

,Zenginlik biriktirmek, yalan söylemek, 

insanları dolandırmak, sömürmek ve ez

mektir. Tüm bunlar egemen sınıfların 

özellikleri dir!" 
,Beiı zaten bunu demek istemiştim" 

diye araya girdi Herbert. 

,Biz düşüncelerimizi anlaşılır hale ge

tirmeliyiz" diye cevap verdi Öğrenci, 

,Eğer bunu becere

mezsek, en iyi düşünce 

bile bir işe yaramaya

cak, bir aptalı bile 

ikna etmeyecektir!'! 

,Bak bu çok doğru" 

diye onayladı Herbert. 

,Açgözlülerin mate

ryalizmini biz redde
diyoruz" dedi 

Öğrenci. 
,Biz başka materya

lizm, felsefedeki ma

teryalizmin taraftar

larıyız! ... " 

,idealist düşüncelere karşı neden tutarlı 

bir mücadele yürütemeyiz?" diye sordu 

Herbert. 
,Biz hiç bir zaman tüm dinlerin 

kaynağını, ruhi inançları yok edemeyiz!" 

dedi Öğrenci. 
,Papazlar, imamlar dünyanın tanrı ta

rafından yaratıldığını ve tanrınında bir ruh 

olduğunu iddia ediyorlar. Onlar dünyada 

önce tanrısal ruhun 

varolduğunu söylüyor

lar!" 
,Ah bu tabii ki saçma, 

dünya eskiden beri vardı 

ve tanrılar hiçbir zaman 

varolmadı" dedi Herbert. 

,Gerçekten, felsefe 
nedir ya?" diye sordu 

Herbert. 

(H.) Karl Marx 
1818, Ttier-1883, Londra 

Öğrenci devam etti; 

,Burjuva filozofları da 

papazlar gibi aynı şeyi id

dia ediyorlar; düşünce bi

rincildir, madde ona tabi

dir, onların inancına göre 

dünyayı ruh yönetiyor ... 

ama onlar kendi ruhların 

tanrı olarak adlandır

mıyorlar, onlar buna idea 

diyorlar; yanı idea 

,Bu maddeyle ruh arasındaki ilişkinin 

öğretisidir ı. .. " Eski Yunanlılardan başla

yarak, Emanuel Kant, Hegel, Karl Marks, 

Friedrich Engels, ve Lenin· e kadar bütün 

filozoflar, sürekli bu sorun üzerine kafa 

yormuşlardır! Dünyada belirleyici olan 

hangisidir, madde mi ruh mu? ... " 

,,Bu soru o kadar önemli mi?" diye sor

du Herbert. 
,Eğer biz bu soruyu, tutarlı bir şekilde 

ve bilimsel olarak açıklayamazsak, idea

listlere karşı hiç bir zaman tutarlı bir mü

cadele yürütemeyiz!" diye cevap verdi 

Öğrenci. 

c5eile 12 

dünyayı yönetiyor!. .. " 

,Öyleyse o zaman idea, burjuva fi

lozoflarının örtülü tanrısı olmuyor mu?" 

diye sordu Herbert. 

,Tamamen haklısın" diye cevap verdi 

Öğrenci. 

,Evet ama bizim dünya görüşümüze ne 

oldu" diye sabırsız bir biçimde sordu Her

bert. 
Öğrenci gözlüklerini silerek devam etti, 

,Biz tersini iddia ediyoruz. Biz, ruhun 

değil, maddenin belirleyici olduğunu id

dia ediyoruz. Biz, ilkönce maddenin 

varolduğunu, ruhun ondan sonra geldiğini 
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söylüyoruz!" 
Herbeli düşünerek sordu: 
,,Bak sen bu işe, bu iş bayağı karışık ya ... 

Fakat maddenin ilk olduğu, ruhun ondan 
sonra geldiği nasıl ispatlanır?" 

,Ben sana bunu göstereceğim" dedi 
Öğrenci gülümseyerek, 
,İşte bu maddeye bir örnektir" dedi, 

genç arkadaşının ayağına dokunarak." 
Daha sonra, 

,Bunun arkasında da 
ruh var" dedi, arka
daşının alnına yavaşça 

vurarak. 
,,Aha, sen düşüncele

ri demek istiyorsun." 
Diye cevap verdi 
Öğrenci. 

,Evet düşünceleri de
mek istiyorum ben" 
dedi Öğrenci. ,Şimdi 
onları insan vücudu ile 
bağıntı içinde ele 
alacağız. 

Zne Ö02-// 

beli. 
,,Burjuva filozofları ve bütün din adam

ları bu saçmalıkların arkasına gizleniyor
lar" dedi Öğrenci. 

,Din adamları sadece tanrının, burjuva 
filozofları sadece ideanın bağımsız ola
rak varolduğunu söylüyorlar!..." 

,Peki biz ne diyoruz?" diye sordu Her
beli. 

,Biz dünyada varolan herşeyin madde 
olduğunu söylüyoruz" diye 
cevap verdi Öğrenci. 

,Madde, katı, sıvı, gaz 
gibi çok değişik şeki111er
de varolabilmektedir, bir 
taş hiç düşünebilir mi?'' 
,Hayır, bir taş dÜşüne

mez" diye cevap verdi Her
beli. 

, Taşın duygusu var 
mıdır" diye sordu Öğrenci. 
,Hayır taşın duygusu 

yoktur" diye cevap verdi 
Her b ert. 

,Sen beni epey mera
klandırdın" dedi Her
beli. 

Friedriclı Engels , Taşın duygusu yoktur" 
diye devam etti Öğrenci, 

1820, BarmenTrier-1895, Londra 

,Filozoflar sürekli şu soruyu sorarlar" 
diye devam etti Öğrenci, 

,İnsanın düşünceleri nereden gelir, 
düşünce nedir, düşünceler insandan 
bağımsız olarak var olabilirler mi?" 
,Eğer insan ölürse artık düşünemez" 

diye cevap verdi Herbeli. 
,Gördünmü, işte burjuva filozofları tam 

da bunu reddediyorlar" dedi Öğrenci. 
,Onlar ruh maddeden önce vardır diyor

lar ve insan düşüncesinin de insan vücud
undan bağımsız olarak varolduğu sonucu
nu çıkarıyorlar ... !" 
,0 zaman onlar saçmalıyorlar" dedi Her-

,Bunun için taşın alçak örgütlü bir mad
de olduğu söylenir, bu yüzden o düşüne
mez ... Peki bir köpek düşünebilir mi?" 

,Bizim köpeğimiz vardı ve çok 
akıllıydı, kapı zillerini bile çalıyordu. 
Bana göre o düşünebiliyordu" dedi Her
beli. 
,Köpeğin her· hayvan gibi duyuları 

vardır, senin akıllı köpeğin, düşüncenin 
ilk basamaklarını geliştiği varlığının . 
sınırına erişmiş" dedi Öğrenci. 
,Köpeğin bir insan kadar akıllı mıydı?" 

diye sordu Öğrenci. 
,0 kadar da değil" diye cevap verdi Her

beli. 
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, Her halükarda köpek, duyuları say

esinde taştan çok karmaşık bir biçimde ör

gütlenmiştir" dedi Öğrenci. 
,0, bir sinir sistemine sahip olup acı ve 

sevinç duymakta ve sahibi çok mutlu 

olduğu zaman bunu anlamaktadır; fakat 

doğru bir biçimde düşünme yeteneğine 

buna reğmen sahip değildir!" 
,Onun beyni yok" araya girdi Herbert. 

,Köpeğin beyni var, ama daha az geliş

miş! İnsanlarda durum 
nasıl sence?" diye sor

du Öğrenci. 
~,Onların büyük 

beyinleri var" diye ce
vap verdi Herbert. 

,Onlar bu beyinleri 

ile düşünüyorlar ve bu 
onları hayvanlardan 
ayırıyor" dedi Öğrenci 
ve şu soruyu ekledi: 
.,İnsan beyni olmadan 

düşünebilir mi?" 

,Elbette" diye cevap verdi Herbert. 

,Beyin olmadan asla bir düşüncenin 

olabileceğine inayor musun?" 

,inanmıyorum" dedi Herbert. 

,Beyin bir madde midir" diye sordu 

Öğrenci. 
,,Beyin bir maddedir" diye onayladı Her

bert, ,0, gri ve yapışkan bir maddedir." 

,,Ama o maddenin en yüksek biçimde 

örgütlenmiş bir biçimidir, o düşünme 
-yeteneğine sahip bir 

maddedir! ... " 
,Şimdi herşeyi daha iyi 

anlıyorum" dedi Herbert. 

,,Bu mümkün değil" 

dedi Herbert. 
lmmanuel Kant 

,Ve şimdi biz, ruh mad
denin bir işlevidir 

dediğimizde, ne 
dediğimizi anlayacaksın" 

dedi Öğrenci. ,Biz bu
nunla, madde ilk başlar
da çok alçak biçimlerde 

vardı, daha sonra bu 
madde çok karmaşık 

biçimlerde gelişti ve bu 
gelişme çok basit can
lılardan insanlara kadar 

1724 - 1804, Königsberg-Prosya 

,Eğer bir doktor se-
nin kafatasını açıp, içinden beynini alıp 

masanın üzerine koyarsa bu beyin düşü

nebilir mi?" diye sordu Öğrenci. 

,Hiç bir zaman" diye karşılık verdi Her

bert. 
,Neden hiç bir zaman" diye sordu 

Öğrenci. 
,Kan dolaşımı eksik, gözler eksik, ku

laklar, tat alma duyusu, dış duyumları 

beyine ileten bütün duyu organları eksik. 

Dış duyumlar olmadan beyin hiç bir şe

kilde düşünemez" dedi Herbert. 

,Yani beyinin bütün düşünme yeteneği 

tamamen vücuda mı bağlı?" diye sordu 

Öğrenci. 
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devam etti demek istiyoruz." 
,Ama bu çok uzun zaman aldı" dedi Her

bert. 
,Maddenin bileşimi, insan beyninde 

düşünceyi oluşturacak biçimlere ulaşması 

milyonlarca yıl sürdü" dedi Öğrenci. 

,Yani insan önce düşünmeyen bir var

lık mıydı?" diye sordu Herbert. 
,Evet, yüzbinlerce yıl önce durum böy

leydi, insanın bilinciyle, hayvanlar alemin

den yavaş yavaş ayrılması çok uzun bir 

zaman dilimini kapsamaktadır. İlk önce 

hayvan olarak insan vardı, daha sonra şim

di bildiğimiz insan gelişti ... İlk önce mad

de vardı... düşünce daha sonra gelişti!..." 
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,Aslında kavraması kolay" dedi Herbert. 
,Madde olmadan düşünce de olamaz!" 
,Melemek nasıl koyunlann özelliği ise, 

düşüncede maddenin öyle bir özelliğidir!" 
dedi Öğrenci. 

Herbert'in yüz hatlan, onun kafasında 
yeni bir düşünce olduğunu gösteriyordu: 

,Bizim kullandığımız materyalizm kav
ramı madde kelimesinden mi geliyor?" 
diye cevap verdi Herbert. 

,Tam da öyle" dedi Öğrenci, yavaş ya
vaş uyanan genç arkadaşının gözlerine ba
karak. 

,Çün4:ü bizim için inadde birincil; ruh 
ve idea veya düşünce ikincil olup, mad
denin gelişmesine bağlıdır ... Bu yüzden 
biz kendimize materyalist diyoruz!" 

,Ve bunun tersi görüşü savunan, 
düşünceyi, ideayı veya ruhu birincil ve 
belirleyici olarak görenlere, 'idea· keli
mesinden yola çıkarak idealist diyoruz" 
diye tamamladı Herbert. 

,Bunu aklının bir köşesine yaz! Bu 
sorun, bütün filozoflan materyalistler ve 
idealistler olmak üzere iki büyük kampa 
bölen, tüm felsefenin en temel sorunudur!" 
dedi Öğrenci vurgulayarak. 

,Dünyada belirleyici olan ilk nedir? ... 
Madde mi yoksa ruh mu? ... Materyalist
ler buna; ruh maddeden türemiştir diye, 
buıjuva filozoflan ise; idea veya ruh mad
deyi hiçten yaratmıştır diye cevap verir
ler. 

,Gelecekte ben bunu artık çok iyi ayırt 
edebilirim" diye cevap verdi Herbert. 

,,Bizim felsefi materyalizmimiz, açgöz
lülerin materyalizminden temelden farklı 
bir şey" 

,Biz bunları kesinlikle birbirine 
kanştırmamalıyız" dedi Öğrenci. 

,,Ama buıjuvazi bunu tersine çeviriyor, 

Zne. Öoz-// 

onlar bizim kullandığımız materyalizm
den sürekli olarak kötü anlamda bahsedi
yor!" diye yakındı Herbert. 

,Egemen sınıflar her zaman şeyleri ter
sine çeviriyor" dedi Öğrenci. ,Onlar 
dünyaya hep yalan söylüyorlar,. çünkü on
lar dünyanın değiştirilmesini engellemek 
istiyorlar. Onlar, 'ruhun gücü' üzerine 
vaazlar vererek, işçi sınıfının maddi şid
det aracını, fazla gürültü çıkarmadan ken
dilerine bırakmasını istiyorlar!" 

,Ve idealizm kavramıyla da aynı şeyi 
yapıyorlar" dedi Herbert. ,Hep komik bir 
şekilde ruha b lan inancını ortaya koyuyor
lar, aslında hepsi en cimri cinsinden bak
kal gibi davranıyorlar!" 

,Felsefi materyalist, insan düşünceleri
nin etkilerini kabul eder; fakat tann ve ruh 
üzerine masallara ... ve bu gibi şeylere in
anmız!" diye karşılık verdi Öğrenci. 

,Biz, burjuva felsefesini çöllere kovala
malıyız" diye mücadeleci bir biçimde ce
vap verdi Herbert. 

,Merak etme bunu başaracağız" dedi 
Öğrenci gülerek ,Çünkü, burjuva veya 
idealist felsefeyi karşı mücadelede, bili
min sonuçlan bizim tarafımızda, bu yüz
den mutlaka biz kazanacağız! Buıjuva fel
sefesi dine dayanıyor, insaniann kafasını 
kanştırıyor, o kütlenmiş ve katı laşmıştır!" 

,,Bu çok ilginç bir konu konu, bu konu 
üzerinde bir daha ne zaman konuşacağız" 
diye sordu Herbert. 

,Bu çok geniş bir konudur" dedi öğrenci, 
,Yüzlerce akşam bu konu üzerinde ko

nuşabiliriz. Senin başını da epey ağnttık, 
en iyisi bugün burada bırakalım." diyerek 
birbirlerinden ayrıldılar. 

*Sol Viraj, 1931 Yıllığı, sayı 4, sayfa 18 1 
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Zne Önz-// araştırma 

DEFINITION: VOLK, NATION, MINDERBEIT 

Es existieren immer unterschiedliche 
Meinungen darüber, ob die Kurden ein ei
gensüindiges Volk sind oder nicht. Nicht 
nur der Begriff "Volk" steht zur Debatte, 
sondem auch Nation und Minderbeit Es 
gibt keine allgemeingültigen Defınitionen, 
mit denen die Begriffe Volk, Nation und 
Minderbeit zu fassen waren. Es gibt le
diglich Beschreibungen, auf die siclı die 
intemationale Politik bzw. die Wissen
schaft verstandigt hat. 

Der heute Begriff "Volk" İst erst im 18. 
Jahrhundert als politischer Begriff ent
standen. Die ursprüngliche Bezeichnun:g 
dafür war "Heerhaufe" oder "Gefolg
schaft". Er bezeichnet im algemeinen ei ne 
grof3e, historisch gewachsene Gemein
schaft von Menschen, die eine iihnliche 
genetische Abstammung, gleiche Sprache, 
iihnliche Lebensgewohnheiten (Sitten) 
und ein Zusammengehörigkeitsbewuf3t
sein verbindet, Ein Volk ist ein lebendes, 
offenes System höherer Ordnung, das aus 
den Untersystemen Population, materiel
ler Kultur und psychosozialer Komplex 
zusammengesetzt İst. Die voneinander 
verschiedenen Systemeigenschaften be
einflussen einander und werden genetisch 
durch Tradition weitergetrieben. 

Wenn sich die Bestimmungsfaktoren 
veriindem, dann andert si ch auclı das Volk. 
Die Sprache kann durch Neuschöpfungen, 
Fremdwörtertı oder durch die Übemahme 
einer anderen Sprache verandert werden. 
Die Kultur verandert durch Traditionsre
volution, Kulturaustausch, Assimilation. 
Der Lebensraum kann sich durch Wande
rungen und politische Umstande iindem. 
Das Zusammengehörigkeitsbewul3tsç:in 
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wird aus Gemeinsamkeit in Tradition und 
Schicksal gebildet. 

Eine rechtliche Definition des Volkes 
gibt es nicht, und die Frage, wer das 
Selbstbestimmungsreclıt ausübt, İst um
stritten. Die gangige Definition bezieht 
dabei die Aspekte Schicksalsgemein
schaft, gemeinsames kulturelles Erbe, ge
meinsame Identitiit mit ein, wobei ein 
Volk im juristischen Sinne darüberhinaus 
in der Lage sein muss, das Selbstbestim
mungsrecht auszuüben. D.h. es muss in 
der Lage sein, über Souveriinitat, Zusam
menschluss mit anderen, Anschluf3 oder 
einen anderen Status zu entscheiden. Vor
aussetzungen dafiir sind: Das Volk muss 
ein koropaktes Siedlungsgebiet aufweisen 
und nach Gröf3e und sozialpolitischem 
Entwicklungsstand in der Lage sein, ei
nen staatlichen oder zumindest antonomen 
territorialen Herrschaftsverband zu er
reichten. 

Die "Nation" İst ein Volk, der Teil eines 
Volkes oder ein Verband mehrerer Völker, 
die jeweils im Laufe der Geschichte zur 
Bildung eines eigenen Staates gelangt 
sind. Sie weist ein zentralisiertes politi
sches System auf und setzt sich aus so
ziales geschichteten, wirtschaftlich spe
zialisierten und auch in anderer Weise 
heterogenen Populationen zusammen, die 
ein bestimmtes Territorium bewohnen. 
Eine Nation enthiilt über das Zusammen
gehörigkeitsgefühl hinaus ein staatspoli
tisches Willenselement, das nach einer 
Vereinheitlichung der kulturellen Norm en 
strebt. 

Eine weitere Lexikon-Definition: Der 
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Begriffbezeichnet eine soziale GroBgrup
pe. Merkmale können sein: Gemeinsame 
Abstammung, gemeinsames Wohngebiet, 
gemeinsame Sprache, gemeinsame Reli
gion ,gemeinsame Welt- und Gesell
schaftsvorstellungen, gemeinsame 
Rechts- und Staatsordnung, gemeinsame 
Kultur, gemeinsame Geschichte. Das 
Selbstverstandnis hangt dabei auch von 
der Intensitat der Kommunikation ab. 
Nationen sind das Ergebnis geschichtli
cher Prozesse, eine allgemeingültige De
finition ist nicht möglich. Das BewuBt
sein bestimmt die Zugehörigkeit zu einer 
Nation. 

Eine "Minderheit" ist eine Bevölke
rungsgruppe, die sich von der Mehrheit 
durch bestimmte personale Merkmale 
(Rasse, Sprache, Religion, Moral, soziale 
Funktion) unterscheidet. Der Begriff ist 
eng verknüpft mit der Diskriminierung 
solcher Gruppen aufgrund von Vorurtei
len. Die soziale Stellung der Minderbeit 
wird bestimmt von den Werten, Normen 
und Konflikten in der herrschenden Ge
sellschaftsmehrheit. Der Grad der Diskri
minierung wird entscheidend vom Grad 
der Unsicherheit undAggressivitat der ge
sellschaftlichen Gesamtsituation be
stimmt. 

Minderbeiten können wie Klassen rela
tiv offen oder geschlossen sein. Juden, 
Chinesen und Griechen in den Vereinig
ten Staaten beispielweise, Moslime in In
dien, Japaner in Brasilien sind geschlos
sene Gruppen und heiraten vorzugsweise 
untereinander (Endogami), und zwar frei
willig. Die Schwarzen in den Vereinigten 
Staaten oder Südafrika tun di es· ni c ht aus 
freier Wahl, sondem weil Mischehen auf
grund der von der übrigen Bevölkerung 
entgegenbrachten F eindseligkeitdiskrimi
niert oder unmöglich sind. Andere Grup-

Zne Ön:z-// 

pen, wie etwa die Schotten und Deutschen 
in den Vereinigten Staaten oder die Ita
liener in Brasilien, sind beispielweise für 
offene Gruppen, sie bewegen si ch gewöhn
lich auf die Assimilation, den Verlust der 
eigenen Identitat als Minderheitsgruppe 
zu. 

Minderheiten, die von aussen kommen, 
betreten eine bestimmte Staatsgesell
schaft in der Regel unter unvorteilhaften 
Bedingungen. Sie korumen entweder als 
Auswanderer, die das in ihrer Heimat be
stehende System nicht langer hinnehmen 
wollten, oder alsAngehörige eines besieg
ten Volkes, das in Eroberungs- oder Ex
pansionskriegen überrollt wurde, oder als 
Menschen, die mit Arbeitsvertragen aus
gestattet ineine fremdes Land gehen. Sol
che Minderbeiten verfügen über eine "Ad
aptive Kapazitat", die es ihnen ermöglicht, 
in der jeweils besonderen Situation zu 
überleben und voranzukommen. Ist die 
Gesellschaft, in der sie leben, von indivi
duellem Wettbewerb um höhere soziale 
Positionen gepragt, dann kann es für die 
Minderbeiten vorteilhaftsein, sich durch 
Endogamie abzugrenzen, und in eigenen 
Wohngebieten pluralistische Ziele zu ver
folgen. 

Wenn die Minderbeiten aber zu sehr ihre 
eigene Solidaritat zu wahren und zu star
ken versuchen, werden sie leicht von der 
Mehrheit als Fremdkörper empfunden und 
zum Sündenbock bei politischen Fehl
schlagen miBbracht. Die Juden in 
Deutschland und Polen, hinduistischer 
Inder in üst- und Südafrika, Chinesen in 
Indonesien und Muslime in Indien sind 
Beispiele für erfolgreich angepasste Min
derheiten, die Opfer von Massenmord und 
Massenvertreibung wurden 
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Das "ICH" eines Menschen 

Mehmet Güleryüz 

W ir sprechen das Wort "ICH" je 

den Tag aus ich mache, ich kom

me, ich so und so so ... Hat jemand sich 

vielleicht überhaupt gefragt, was das 

"ICH" eines Menschen İst? 

Wir sind Menschen, wer können spre

chen, lesen, schreiben usw. Der Clıarak

ter ist wichtig im Leben. Das "ICIİ" die 

inneren Werte eines Menschen ich kami 

nicht wissen, wie die Menschen aussehen 

oder wie sie clıarakterlich sind. 

gen uns immer mehr Erfahrungen verglei

chen. Sie bringen uns immer mehr Erfah

rungen und wenn wir uns mit diesen Er

fahrungen vergleichen und auf sie rea

gieren, würden wir uns verandem. 

Auch wenn ich meinen Arbeitsplatz 

wechsele, wenn i ch Bücher lese, werde i ch 

beeinflu13t, passe ich mich an oder werde 

starrer in meinen bisherigen Ansichten. 

Jeder hat sein eigenes Leben und jeder 

hat verschiedene Veranderungen durch

lebt. Die Summe der angeborenen, aner-

Wir verandem uns jeden Tag, jede Wo- zogenen, angepa13ten Lebensart macht das 

che, jedes Jahr. Das İst immer so gewe- "ICH" aus. 

sen. I ch muss mi ch nicht bewufft veran- Die Veranderungen sollen aber begrenzt 

dem, weil i ch mi ch sowieso immer ver- werden. Ich darf meine Identitat und mei

andere, obwohl ich das nicht will, veran- ne Kultur nicht aufgeben. Wenn ich meien 

dere mich. Identitat und meine Kultur verlasse, wer-

Man verandert sich immer. Wenn wir 

Bilder von vor zehn Jahren anschauen, 

m erken wir, wieweit wir uns verandert ha

ben. Wenn ich aus einem Land in ein an

deres Land ziehe, verandere mi ch dort. Ich 

werde dort neue Freunde erwerben. Ich 

beginne dort ein neues Leben. Ich muss 

dort die Kultur und die Traditionen aus 

verschiedensten Landem kennenlemen. 

Ich muss mich anpassen oder ich muss sie 

akzeptieren. 

Dieses "ICH" wird durch den Mitmen

schen, durch die Freunde, durch die El

tem, durch den Lehrer sogar durch Bü

cher verandert oder beeinflu13t. Sie brin-

Oeile IıJ 

den meien Eltem und meine Mi tınensehen 

nicht erkennbar. Sie würden fremd. Wenn 

ich meine Identitat verliere, kann mich 

auch nicht verandem. Ich kann darnit mei

ne Familie, meine Fremde nicht verste

hen. Der Identitatsverlust ist auch die 

Aufgabe des "ICH". Das macht krank, zer

stört den Lebenswillen. 

Jeder muss vom Leben irgendwas mit

kriegen. Man muss Beobachter sein. Da

mit man die Nachteile sieht und sich ver

bessert und verandert, um korrekt zu w er

den. Sornit wird das Leben leichter. Wir 

sind Menschen. Wir können ni e Vollkom

men werden. Aber wir können uns immer 

verbessem. 
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Belleğin derinliklerine inmek 

İhsan Türkmen 

O n adım önce yanımdan geçen 
kadının sürdüğü mayhoş parfüm 

kokusunu alıyorum hala, yokuşlarından 
birini çıkarken hayalet şehrin.* Aynı koku 
bana eskiden kalma bir kokuyu 
hatırlatıyor. İlginç bir duygu, Almanya'ya 
geldiğimden beri lk defa, burada 
yaşadığım ya da duyumsadığım bir şey, 
bana geçmişten bir şeyleri hatırlatıyor. 
Buradayken, daha önce sık sık yaşadığım, 
,,Reankamasyon"a delil olarak gösterilen, 
,bir önceki hayatında yaşadığın anı tekrar 
yaşamak" duygusunu bile 
hissedemiyorum. Beni buraya bağlayan 
hiç bir şeyin olmadığının farkına 

varıyorum. Tümüyle yeni bir yaşamın 
içindesin. Başarabilirsen, gelecek için, 
kendine bir geçmiş kurmaya uğraşıyorsun. 
Bir an geçmişirole ilgili olarak neleri ., 
hatırlayıp, neleri hatırlayamadığımı 
düşündüm. Bunun için de başlangıç olarak 
çocukluk yıllarımı seçtim. Şimdi 

belleğimin derinliklerine inip, en eskisine 
ulaşınaya çalışıyorum çocukluğumun. 

Ne garip, ilkokula başladığırnın öncesi
ne dair hiç bir şey hatırlamıyorum. Te
krar kendimi zorluyorum; esikinin gize
mini çözmeye çalışan bir arkeolog 
titizliğiyle didik didik ediyorum tüm hüc
relerini beynimin; ama yok, hiç bir şeye 
ulaşamıyorum yine ... 

Fazla düşünmeden, yine o ilk okul yıl
larına dönüyorum.Yanında camii, içinde 
bir ilkokul, ortaokul ile öğretmen ve ebe 
lojmanlarının bulunduğu tek tük ağaç lı ko-

caman bir bahçe. Burası benim okulum
du. Okul evimize pek de uzak değildi. O 
yüzden 5 yaşında başladığım ilkokula, 
anne anne-baba nezaretinde değil de tek 
başıma gelmiştim -zaten ilk saatten son
ra da kaçmıştım-. İkinci gün yan komşu
muzun çocuğu ile beraber gittim. O ben
den bir sene önce başlamış, ama sınıfı 
geçememişti. Onunla aynı sınıfa gidiyor
duk. Elimde renk renk sebze torbasından 
çantam, içinde yeni kaplanmış defter, ka
lem, silgi, mendil, bir avuç fasulye ve oço
cox (kalemtıraş). Fasulyeleri abaküs ni
yetine kullanıyorduk. 

1-A şubesi. İlk öğretmenim komşum, 
aynı zamanda okul müdürü olan Mı li Hase 
idi. Bize beş ay öğretmenlik yaptı. Yerine 
kadrolu öğretmen gelince de, esas görevi 
olan müdürlüğe döndü. 5 aylık dönem 
içinden hatırladığım tek şey kaval ile çok 
güzel ,Gelin Ayşe"yi çalmasıydı. Ondan 
sonra ve ilkokul üçüncü sınıfa kadarki 
öğretmenim de geleneği takip ediyordu. 
O da çok güzel mey çalıyordu -ya da o 
zamanlar bana hoş geliyordu-. Maharet
leri bunlar ile sınırlı değildi. Aynı zaman
da para ile fotoğraf çekiyor, kendi loj
manında tuhafiyecilik yapıyor, tavşan bes
liyor ve ava da çıkıyordu. Hatta bir gün 
geri tepen silahı yüzünden, bir hafta ban
dajlı bir burun ile dolaştı. Tabii bunu çok 
sonraları öğrendik. 

İlk üç senemiz gazete manşetlerini 
okuyup, kendi adımızı yazacak kadar oku
ma-yazmayı öğrenerek, tavşan besleyerek, 

* Wuppertal; Almanya 'nın ilkyerleşim birimlerinden biri olduğu için, , hayalet şehir" deniliyor. 
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sınıfça bol bol fotoğraf çektirerek, müzik 

kültürümüz zenginleştirerek ve 

öğretmenimizin çocuğuyla en çok kim il

gilenecek diye yarışarak geçirdik Haa, bir 

de tebeşire ,çemeşir" ya da ,çamaşİr", 

öğretmenede ,örtü" ve ,örtmen" demesi

ni öğrendik. 
3. sınıf. Şube: 3-A. Öğretmenimiz {\li 

Akmaz. Kendi tabiri ile ,Ali Akmaz, suya 

batmaz." Ellerinin üzerinde güzel yürüyor 

ve karate de bildiğini söylüyordu. O oku

la geldikten sonra, tüm öğretmenierin at

letizim konusundaki kabiliyetleri teker te

ker ortaya çıkmaya başladı. Merdivenleri 

altışar altışar çıkandan tutun, tek elle bay

rak direğine çıkan öğretmene kadar, her

kes her fırsatta yeni bir şeyler deniyordu. 

Öğretmenimiz hergün okul çapın-

da yeni bir rekora imza atıyor, bizi 

gururlandırıyordu; onu çok seviyor

duk. 
O dönemler her şey o kadar gü

zeldi ki, öğle tatillerinde bile oku
lun bahçesinden ayrılmıyorduk. 4. 

sınıfta yine aynı öğretmen tarafın
dan eğitim görüyorduk. Sene 1980. 

12 Eylül Darbesi. Okullar yeni 

açılmış veya açılacak, tam olarak 

hatıriayaını yorum. Artık Kürtçe ko
nuşmak ya-saktı bize. Ondan sonra 

ilk ordada Kürtçe konuşmaktan 
utanıp, Türkçe konuşmamız 

gerektiğini öğrendim. Cezası vardı 

Kürt-çe konuşmanın. Ev dahil, her 

yerde Türkçe konuşmaya özen_gö

steriyorduk. Öğretmenler tarafından 

görevlendirilen, fakat bizim 
bilemediğimiz bazı öğrenciler, hiç 

farkında olmadan ara deftere ismi

ınizi yazıyordu. Kelime bıışına 1 

lira; yediğimiz dayak ise cabası. 
Hepimiz borçluyduk Halen de dev-
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letin gizli borç-lularıyız. Yakalandığımiz 

zaman, hesabı şaşırmamak, gerekirse hak

kımızı savunabilmek için fax rulosu gibi 

defterierimize birer çizik atıyorduk. Ar

tık hepimiz ,Suya Batmaz" Bey· den ne

fret ediyorduk. Ona Mit diyorduk. MiT'in 

ne olduğunu ise bilmiyorduk. Bizden daha 

büyükler, kızgın bir edayla onun için MiT 

diyorlardı. Biz de bunu kolayca benimse

miştik. 

İlk dönem bitmeden tayinini kaldırdı. 

Çok ,sevdiğimiz" öğretmenimizden kur

tulmuştuk artık. Onun yerine yeni bir staj

yer öğretmenin geleceğini duymuştuk. 

Kendisi sosyal bilgiler branş 

öğretmeniydi. Daha o gelmeden taksici

lik yapan babası, sınıfa elinde bir torba 
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bizim köylü, hem de solcusundan bir 
öğretmendi. Halbuki bizi nelerin 
beklediğini bilmiyorduk. Kürtçe 
konuştuğumuz için en çok o bizi dövdü. 
Bizi en çok kömürlüğe o hapsetti. O şim
di özel bir dersanede, özel bir öğretmen. 
Hala solcu hem de? ... 1996 yılının son
larına doğru onunla Ankara· da bir parti
nin genel kongresinde karşılaştım. Aynı 
köylü olduğumuz için, bizim yanımıza 
oturmayı tercih etti. Oturur oturmaz, 
Kongresine katıldığımız partiyi ,ulusal 
mücadelenin yol ayrımı" diyerek eleştir
ıneye başladı. O kadar sinidenmeme 
rağmen ona cevap vermedim. Sadece 
alaycı bir bakışla onu seyretmekle yetin
dim. Onun ilk gördüğümde, kaç seneden 
sonra, ona karşı olan nefretimin bir katre 
olsun eksilmeyip, kat kat arttığını hisset
tim. Daha sonra biraz daha yukarı çıkıp, 
tesadüfen benim yanıma oturdu. Biraz 
baktıktan sonra beni tanıdı. Ne yaptığımı 
sordu. Ne iş yaptığımı yanımdakiler söy
ledi. Aldığı cevaptan sonra, yüzünde ne
fret kaynağı olan, bir tebessüm ve gurur
lu bir ses tonu ile elini omuzuma vurup, 
,kimin öğrencisi ... " diye, sözüm ona ken
dine pay çıkartmıştı. Onunla ne o gece, 
ne de ondan sonra hiç konuşmadım. 4. 
sınıfı bitirdikten sonra, o, Ankara' da lise 
öğretmeni olarak göreve başladı. 

5. sınıf. Beş sene, beş öğretmen. Yeni 
öğretmenimiz 12 km uzağımızdaki Ko
zanlı isimli bir Türk köyündendi. Onun 
Türk olması başta bizi çok korkutmuş ol
masına rağmen, ileriki sürelerde Kürtleri 
çok sevdiğini öğrendiğimiz zaman rahat
lamıştık. Zaten yüzünü de pek fazla göre
miyorduk. Bütün derslerde matematik 
işliyorduk. Ders başında sınıfa gelir, bir
den teker teker bine kadar yazmamızı 
isterdi. Canı istediği zaman gelip kontrol 

Zne IJnz-// 

eder, imzasını atar. ,binden teker teker, 
bire kadar yazın" derdi. Bu sıkı matema
tik yüzünden hiç bir sınıf ,çarpım tablo
su" konusunda bizim ile yarışamıyordu. 

Okul bizim için yine güzelleşmeye, 
eğlenceli olmaya başlıyordu. Artık rahat
lıkla Kürtçe konuşabiliyorduk. Dayak da 
yoktu. Çoğu zaman okul hadernesinin 
gözetiminde, dışarıda ,fize" dediğimiz 
koşmaca oynunu oynuyorduk. Hepiniz bi
lirsiniz. Bir grup ebedir, diğer grup kaçan. 
Kaçanların hepsi yakalanırsa ebelik ve 
kaçan sırası değişir. 

O yıl okulda, çevre köylerden okulların 
da katıldığı bir yarışma düzenlendi. İlk o 
yarışınada ,ilim ve İrfan" adına ne kadar 
geride olduğumuzu farkettik 5. sınıflar 

kategorisinde bizim sınıfı, ikisi Bulgar 
göçmeni, biri ilkokulun yarısını 

Ankara· da okumuş üç kişi temsil etti. 
Sınıfımızı temsil edenlere çok güveniyor
duk. Ama sonuç tam bir fiyasko olmuştu. 
Yirmi sorudan beşine cevap verebilmiş, 
ilk turda elenmiştik. Geometri, aritmetik, 
çember, mağma, fotosentez gibi kelime
ler, o yarışmadan ortaokul yıllarına kadar, 
anlamını bulamamış karmaşık bir termi
noloji olarak belleğimizi işgal etti. 

Koskoca bir beş yıldan, okul dışındaki 
ayrıntılara girmeden hatırladıklarım bu 
kadar. Hepsi de beni sarsan; hatırlayıp da 
gülemediğim anılar!.. 

Okuyucuya not: Biliyorum, bu köşede 
daha çok mülteci mektubu tarzında yazılar 
gördünüz. Ama oturduğun yerde mektup 
yazmak çok zor bir şey. Daha çok yoğunluk 
ve duygu ile ilintili... Bunları 

yakalayamadığın zaman, yazdığın yazı 
imgeler karmaşası dışında bir anlam 
taşımıyor. Böyle bir şeyde yapmacıklığa 
kaçtığı için beni rahatsız ediyor; sizleri 
de ettiği gibi. 
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Sorumluluktan kaçış 

Bilal Akdeniz 

Sorumluluk denince çoğumuzun aklına, 

ailemize, dostlarıı:p.ıza, halkımıza 

vb.lerine karşı olan ve yerine getirmemiz 

gereken görevlerimiz gelir. Ama nedense 

kendimize karşı olan sorumluluklan ye

rine getirmeyi hep ihmal ederiz veya ikinci 

planda bırakınz. Evet, başkalanna karşı 

sorumluluklarımız olduğu yadsınamaz bir 

gerçek.. Ama bu sorumluluklardan dolayı, 

kendimize karşı olan sorumluluklarımızı · 

görmemezlikten gelmenin de bir sorum

suzluk olduğunu unutmamalıyız. 

,Önce kendime, sonra başkasına" ilkesi 

ilk bakışta bize bencilce gelebilir. Ancak, 

kendimize karşı sorumluluklarımızı yeri

ne getirir veya kendimize birşeyler vere

bilirsek, başkalarına da bu anlamda daha 

çok yararlı olabileceğimizi gözardı etme

mek gerekir. İşte o zaman, kendimizi dür

üstçe yaşar, yaşama katkıda bulunur ve 

yaşama katılabiliriz. 

Durumlar karşısında, kendimizi yoke

dereesine özveride bulunduğumuz anlar 

olur. İşte bu anlarda, ,neden diğer insan

lar sizden daha değerliymiş gibi dav

ranıyorsunuz" gibi bir soruyla karşılaşi

bilirisiniz. Merak ediyorum, böyle bir soru 

karşısında kaçımız doyurucu bir cevap 

verebiliriz. Aslında, kendimize değer ver

menin de, kendimize karşı bir sorumlu

luk olduğunu ve bu sorumluluğu üstlen

mernek için farkında olmadan çevremiz

deki kişileri kullandığımızı unutuyoruz. 

Gerçekten de bazı durumlarda insanın 
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kendi sorumluluğunu üstlenmesi, bir baş

kasının sorumluluğunu üstlenmesinden 

çok daha zordur. Örneğin: Birinden ken

dimiz için bir şeyler istemekle, bir diğer 

insan için istemde bulunmanın çok farklı 

olgular olduğunu ve bunlardan en zoru

nun da kendimiz için İstenilenin olduğunu 

biliyoruz. 

Evet, bu anlattıklarım insanın kendine 

karşı sorumluluklarından kaçış mekaniz

malannın bir kısmı ve buna benzer örne

kler çoğaltılabilinir. Ailemize, dostlarımı

za ve halkımıza karşı sorumluluklarımı

za gelince, ,Kine Em" vb. yayın organ

larında yeterince dile getirilcliğine 

inandığımdan, bu konulara fazla 

değinmek istemiyorum. Ama yukarıda 

anlatmaya çalıştığım, kend\mize ve çevre

ınize karşı olan sorumluluklarımız, kişi

lerin birbirleri ile ilişkilerinde iyi olan ile 

kötü olanı ayıran, davranışlarımıza yön 

veren kural ve değer yargılannın bir bölü

mü olduğunu ve bu değerlerin tek tek 

kişilerden öte, toplumsal bir konumda 

varolabileceğinin de altını çizmek istiyor

um. 

Bugün toplumumuzda iki ayrı eğilimin 

olduğuna inanıyorum. Bunlardan birinci

si; dostluğu, sevgiyi, barışı, paylaşmmayı 

ve yardımiaşmayı içeren eğilim. Diğeri 

ise; bencilliğe, bozup yıkmaya ve diktatör 

bir kişiliğe yatkın eğilim. Bütün insanlar

da bu iki eğilimin varlığı sözkonusudur. 

Ama hangi eğilimin egemen olacağı, kişi-
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KOMCIWAN-haber 

nin doğduğu andan bugüne dek geçirdiği 
evreler belirler. Yani bizim içimizde gizli 
olan bu eğilimler, çevreden gelen uyarılar
la pekişir. Destek ve dayanışmanın 
ağırlıklı olduğu bir ortamda yetişen bir 
insan, olumlu, yapıcı ve üretken bir 
yaşantı, kendini geliştirı:ıie imkanlarının 
olmadığı veya kendini gerçekleştirme 
yolları tıkalı olan bir insanda ise, bencil 
ve yıkıcı bir yaşam etkinlik kazanır. 

Ancak bu, çevrenin bizim üzerimizde 
kesin bir yazgı oluşturduğu anlamına gel
mez. Sevginin varolduğu bir ortamda 
yetiştiği halde, bencil ve bozucu 

Zne CJnz-// 

eğilimlerin egemen olduğu yaşantı şekil
lerinin çıkabileceği gibi, buna karşı, olum
suz koşullar içinde yetişmiş, ama kendi
sini yaratabilen insanlar da vardır ve bun
ların sayıları da azımsanamaz. 

Bizim için önemli olan, yaşadığımız 
şartlar ve koşullar ne olursa olsun, kendi
miz için dostluğu, sevgiyi ve barışı içe
ren eğilimleri hakip kılmaya çabalayıp, 
kendimize, ailemize çevremize ve 
halkımıza karşı sonımluluklarımızı en iyi 
bir şekilde yerine getirmek olduğuna in
anıyonım. 

Integrationsproze6 zwischen Isolations- und 
Assimilationsgefahr 

Vom 16-18 Januar fand der 6. Kongress 
vom Jugendverband aus Kurdistan KOM
CIWAN im sozialistischen Bildungszen
trum ,Salvador-Allende-Haus" statt. 

Am ersten Tag kamen Delegierte von 
KOMCIWAN aus 16 Stadten Deutsch
lands in Recklinghausen an lernten sich 
kennen. All e bereiteten si ch auf die Naclı
sten 2 Tages vor, an denen es in die Ta
gesordnung richtig eingestiegen werden 
sollte. 

spannend und gespannt in die Diskussion 
eingezogen waren. Zusammenfassend 
wurde festgestellt, daB KOMCIWAN in 
der Integrationspolitik noch aktİver sein 
müBte. Diskussionen wurden auch wah
rend der Pausen fortgesetzt. 

Mit der Bewertung des Tatigkeitsbe
richtes wurde es deutlicher, daB die von 
KOMCIWAN bundesweit eingeleitete 
Kampagne , NEIN ZUM KRIEGS
DIENST- FRIEDEN JETZT!" ihren 
Platz weiter auf der Tagesordnung behal-

Am Samstag den 17. Januar hielt ein Vor- ten müBte, weil es einerseits eines der 
standsmitglied seinen Vortrag zum The- wichtigsten Probleme der jungen Immi
ma , Jugend im Integrationsprozess", granten İst und andererseits die Finanzie
wobei fast alle Delegierten und Gaste nıng des Krieges in unserem Land ver-
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hindert. Periode und InhaJt unserer Zeit

schrift ,Kine Em", Friedensdemonstrati

on in Köln, 3-jahriger Bad-Boller ProzeB, 

Jugendcampings ete. waren die weiteren 

Diskussionsthemen. 

KOMCIWAN-haber 

schrift ,Kine Em" in eine regelmassige 

Erscheinungsperiode herausgeben, natür

lich mit Hilfe aile unserer Mitgliederver

eine und ihrer Mitglieder. .. Die Kampa

gne für Kriegsdienstverweigerung wird 

weiterhin durchgeführt werden weil auch 

wir gegen den schmutzigen Krieg gegen 

das kurdische Volk nicht schweigen kön-

nen." 

Die Delegierten beschlossen die Kür

zung der Vorstandsmitgliederzahl von ı ı 

auf 7, die der bisherige Vorstand vorge

schlagen hatte. Nach wertvollenAusreden 

wurde der Vorstand entlassen und ein neu

es 7 köpfiger Vorstand gewahlt. 
Unter den Gasten waren u.a. 2 Mitglie

der des Bundesworstandes von KOM

KAR und einen herzlichen Dank für die 

Das SchluBwort nahm ein Mitglied das GrüBbotschaft des kurdischen Frauenver-

neuen Vorstandes: handes KOMJIN, sich bei den netten Leu-

, ... Wir werden uns nach unseres Kraft- • ten vom Salvador-Allende-Haus zu be

mühe geben, um ein besser organisiertes danken, darf man selbstvesandlich nicht 

KOMCIWAN zu schaffen und unsere Zeit- vergessen. 

Türkçeye t,:evircn 

M. EMiN BOZARSLAN 
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duyuru 

ı 

KONFERANS 
100 Saliya Rojnamevaniya Kurdıstan 

90 Saliya Kovara Kurd Teavun u Terakki . 
80 Saliya Kovara JIN 

Kürdistan Gazeteciliğinin 100. Yılı 
Kürt Teavün ve Terakki Gazetesinin 90. Yılı 

JIN Dergisinin 80. Yılı 

* 28.03.1998, 14.00h Sterkraderstr. 19, DUISBURG~Hamborn 

* 29.03.1998, t3.00b ALTERFEUERWACHE 
.M:elcbiorstr. 3, KÖLN~ Ebertplatz 

* 04.04.1998, 15.00h TRAFOHAUS Keplerstr. 22, MANNHEIM~Oststadt 

* 05.04.1998, 13.00h JUGENDHAUSANNA 
Greşenerstr. 20, STUTTGART- Bad Cannstatt 

* 12.04.1998, 17.00h Verein zur Förderung ethnischer Minderbeiten 
Bergmannstr. 35, 80339 MÜNCHEN 

* 13.04.1998, 14JJOh KÜRDiSTAN işçi DERNEGİ 
Eberhardshofstr. 12,90429 Nürnberg 

* 18.04.1998, 16.00h KÜRT DERNEGİ, Schildstr. 12-19,28203 BREMEN 

* 19.04.1998, 15.00h HAUS FÜR ALLE, Amandastr. 58 HAMBURG 
* 25.04.1998, 17.;00h 'Paul-Lincke Ufer 44 A BERLIN-Kreuzberg 

KOMKAR Yekitiya Koruelen Kurdıstan 
Tel: 02203-935 ı 7-0 Fax: 02203-3 ı ı26 E-Mail: vkomkar ([Y aol.com 
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kitap tanıtım 

,EKMEGİ DE YAKTlLAR" 

Ömer Akıneden 

Yayın dünyasında geçtiğimiz günlerde 
Munzur Çem'in son romanı okuyuculan 
ile buluştu. Roman,. Pencinar 
Yayınları'ndan ve 432 sayfa olarak çık
mış. 

Roman, yazarın akıcı diliyle gerek doğa 
betimlemelerinde, gerekse romanda 
geçen olayların akışında okuyucuya büyük 
bir zevk vermekte. Yazarın her bir doğa 
betimlemesi gerçekten Kürdistan' ın o yö
relerinde bulunmamış ya da yaşamının hiç 
bir evresinde Kürdistan' a gitmemiş bir 
kişinin belleğinde dahi bir manzara 
oluşturacak, daha doğrusu Kürdistan' da 
gezinti yaptıracak güçte. Hele bir de o 
yöreden iseniz, yaşadığınız bölgenin 
dağlarının, sabahlarının, akşamlarının, 

ovalarının, havasının, insanlarının, 

dostluğunun, sıcaklığının, bilcümle 
herşeyinin gözler önüne gelmesi, yaşan
mışların tekrardan hafızalarda canlanması 
içten bile değil. Hiç kuşkusuz yazarın doğa 
ve insan aşkı, cümlelerinin ahenkli akışıy
la okuyucunun içine dolmakta. 

Romanda söz konusu kişiler -gerçi konu 
itibariyle yaşanmış olaylardan yola 
çıkılıyor- son derece itina ile seçilmiş ve 
yerleştirilmiş. Bir bütün olarak roman 
kahramanlarının yaşamları tamamıyle 

doğa betimlemeleri gibi abartısız , ger
çekle paralelliği yansıtılmış. Bu da roma
na yazann anlatım gücü ve yaşanan süreç 
hakkındaki net bilgisi ile birlikte konu 
sürekliliğinin de yanısıra verilen cümle
ler içi bilgilere rağmen okuyucuyu sıkma
dan romana akıcılık kazandırıyor. 

, ... silah herşey demek değildir oğlum. 

Öeile 26 

Bak, Mustafa Barzani'nin az mı Peşmer
gesi vardı? Az mı silahı vardı? Değil! 
Biiyük bir gücü vardı ama yine de kay
betti. 

- Silalım olmadı mı da bir şey ya
pamıyorsun baba. 

- Silalımız olmasuı demiyorum ki. Ol
sım! Hem de iyi silalılarımz olsun! Fa
kat silah insam sarhoş etmeme/i. Dev
letler iiç-beş tüfek/e yıkı/maz, bunu un
utmamak gerekir. Hepiniz, bütün parti
ler, biitün dernekler tek tek bütün insan
lar birlik olup elele vermelisiniz. Birleşin 
ve akıllı politika izleyin! Birlik oldunuz 

munzur ~em 
roman 

w • 

EKMEGI DE 
YAKTlLAR 

PENCINAR YAYlNLARI 
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mu gücünüz artar, halk da size daha çok 
güvenir, daha fazla destek verir. .. " (bkz. 
sayfa 143) 

Romanda baştan sona işlenen aslında bir 
süreç. Her ne kadar konu, roman 
kahramanlannın o dönemde yaşananların 
bütünselliği içerisinde yaşadıkları gerçek
lerin yansıması olsa da yazar bir bütün 
olarak belirli bir dönemi mercek altına 
yatırmış. Kürt halkının özgürlük mücade
sini hem ulusal düzeyde, hem de tek tek 
bireyler bazında irdeleme yöntemi ile bir 
dönemin siyasi gelişim ve gidişatını çar
pıcı ayrıntılarıyla vermiş. 

Bir tarafa umudu koyarken diğer tarafta 
acıyı yaşatmış, bir tarafta sevgiyi işler
ken aynı anda zulümün iğrenç yüzünü gö
stermiş, yaşatmış romanda yazar. Ancak, 
Kürt insanındaki mücadeleyi de her za
man yüceltmiş, insanların 

direngenliğinden dem vurmuş. Bu arada 
gözü kara atılımların; birşeylere rağmen 
yapılanların yarattığı acıların bedellerinin 
de çok ağır ödendiğini de gözler önüne 
sermiş. Dayatılanla doğru yapılması ge
reken arasındaki tercihin ve aradaki farkın 
belki de dönüşsüz sonuçları, hatta keşke 
olmasaydı gibisinden hayıflanmaları da 
irdelemiş, çoğu değerlendirmeyi direkt 
vermekteuse okuyucunun kendisine bırak
mı ş. 

Romanda işlenen konunun zaman iti
barıyla yaşadığımız son yıllar içerisinde 
geçmesi güncelliği de beraberinde yaka
lamış. Şu ya da bu şekilde kendimizin veya 
herhangi bir yakınımızın, hatta birilerinin 
anlatımlanndan gündelik yaşamımızın bir 
kesitini romanı okurken yaşamamak elde 
değiL Bir şekilde süreçte yaşanılan bir anı 
ile paralel kesitleri bulmak olası. 

Zevkle bir çırpıda okunacak bir kitap. 

Zne Önz-// 

KiMSEYE SIGINMADAN 

Odaya girdiğimzaman ürküttü beni 

Demir ranzalar, dolaplar ve masa 

Burası, benim odam denilen yer 

Çantaını bir yatağın üzerine atıp 

Kaçtım odadan 

Demir parmaklıklar, o yüksek duvarlar 

Ben bir suçlu değildim oysa· 

Bütün bunları haketmemiştim ki, 

Gittiğim her yerde suçlu 

olduğumu haykırdılar bana 

Oysa ben, ben kimseyi ineitmedİm 

Yalnızca ben olarak yaşamak istedim. 

Yalnızca ben benim demekti istediğim 

Özgürlüğe susamış, barışa hasret kalmış 

İnsanlardan biriyim işte ben 

Göklerde bir kuş gibi 

Özgürce kanat çırpmak isterdim 

Yaşamak isterdim açıkcası 

Yaşmak isterdim açıkcası 

Kimseye sığınmadan ve benliğiınİ 

Kaybetmeden! 

Seher Kahraman/Stuttgart 
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çand u huner 

Rojhat Güneş 

Karanlık ve sığlık 
t 77 

Geeelerio sessizliğinde bir çığlık 

Karanlıkla öyle samimi ki 

Bir heyecan, telaş ve korku ... 

İşte karanlık da dağılıyor 

Bir garip ayak sesleri 

Uzaklaşıyor ... 

Çığlığı da beraber .. 

Ve telaşlı gözleriyle insanlar 

Kalabalık içinde bir çift garip göz 

Korku tüm bedenini kaplamış 

Olacakları sabırsızlıkla izliyor 

Siren sesleriyle uzaklaşıyor oradan 

Belkide yeni karanlıklara 

Yeni çığlıklara koşareasma uzaklaşıyor 

Geride karanlık ve çığlıklar bırakarak ... 

Ölüm ve Ya~ama Dair 

Vurulmuşttı 

Kanı gördüğünde gözleri açıldı 

Şaşırdı, irkildi 

Kafasını kaldırdı 

Bir mermi kulağının yanından geçti 

Tekrar bulunduğu yere pustu 

Bir şeyler yapmalı kurtulmalıydı, diye 

düşündji 

Öylesine daldı 

Yaşadıklarını düşünmeye başlamıştı ki 

,Etrafın sarıldı çık dışarı!" 

Daldığı uykudan uyandı 

Gerçekten kurtulamaz mıydı? 

Bir çıkış yolu olmalıydı 

Olmalı, olmalı dedi 

Ve kalleş bir mermi daha vücuduna 

saplandı 

Şimdi kaçması daha da zorlaşmıştı 

Teslim mi olmalıydı 

Yoksa ... 

Hayır, hayır dedi 

Mesele esir düşmek değil, mesele teslim 
olmamak! 

c:Seile 2t:f 

Bir kağıt bir de kalem aldı eline 

Umutlarını, yaşadıklannı, kinlerini 

yazdı, çizdi ... 

Büyük bir hınç ve heybetle ayağa kalktı 

Ve bedeni bir sürü kahpe kurşunla doldu 

Düşerken bile onuduydu 

Son nefesinde takıldı gözleri 

Duvardaki kızın resmine .. 

Uzun uzun baktı ve 

Son gözyaşlarını kanla karıştırarak 

Çok uzaklara doğm ayrıldı 

Dudaklarıncia tatlı bir gülümseme 

bırakarak. .. 

Yazdıkları kimeydi, niye yazmıştı, 

kimse bilemedi 

Duvardaki kızın resmini de 

Tanımadı kimse 

O bütün sırları ve güzellikleri ile ~yrıldı 

Güzel bir kız resmi ve yazdıkları kaldı 

Bir de hiç kullanmadığı silahı. .. 
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çand u huner Zne Ön:z-// 

BIN<EiE.HA ÇANDA KURDİ 

KILAM il STRANEN 6ELERi 

STRANEN GOVENDA 

AX EMAN EMAN (Çi kulillka dori çeman) 

Çı bılıııde noli bcnda 
fe dılc ını kırye daraderda 
insafkc delale canc 
Sere mı bıdc ser zenda 

Ax e1nan e1nan e1na11 
Çı kıılillka dori t,;e1na11 
Hela were lawko q11rban 

Tc şırinc ax şerhete 
Çuktiya ınında dılem kcte 
Nızam çıma nıkarım birkım 

Hcta roja qıyamctc 

Ax e1nan e man e1na11 
Çı kıtiii/ka dori çe1nan 
~~eta were ezi qt~rhall 

Çun1c na va çevreşan 
Çıma tc tılya mı kışand 
Jı hub-hub cşqa dılan 
Scbra dıle mı eşand 

Ax e1nan e1na11 ~~1nan 
Çı kıtiii/ka dori ~s-·eman 
Hela were lawko qıırhan 

Tc çev rcşe, bru qcytane 
Tu hTUli lı her bina mıni 
Xcwe şcvan mı dıhcrımini 
Schcte lı gave b ira mınİ 

Berevkar: lluseoe Eınin 

Ax e1nan e1na11 e1nan 
Çı kıılillka dori çe1nan 
Hela were ez11 q11rhan 

Ôeile 29 
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ı- Nı viskareki İspanyoli, ku jı ali 

Osmaniyan va ji gırti maye 2- Nave 

nebiyeki 3- Sembola Bizmute 1 Berg, cıld 

1 Simgeya Molibdene 4- Bı zımane 

0ngılizi ,rojhılat" 1 Bı terminolojiya 

0ngılizi ya siyasete ,xelk" 5- ,I" were 

navberi dıbe ,inad" 1 Xurdeyeke kumana 

kıryare dıde lekera 1 Bı zımane Fransı.zi 

,dıbıstan" (Beropaş) 6- Pırsek 1 Mizalı 
(Beropaş) 7- Pronaveki kesin netewandi 

ya yekemin 1 ,E" were navbere te mana 

,berdewame" 1 Nave Xwediye Yewnana 

ye ,evine" ıo- Nave pırtuka beri navdar 

ya Cervantes 

ı 2 3 4 

ı 

~ 
(~ 

3 

~ 
4 

5 
~ 6 
~ 7 

< 8 

>< 9 

lO 

c:Seile 30 

ı- F eylesofeki Ewrilpayi ku dı Dema 
Ronahibune da lı ser ,metafizik"i xebat 
daye 2- Nıviskar u rejisoreki Ameriqan, 
ku lı Qeyseri hatiye dıne u filma wi ya 
beri navdar a bı nave ,Zapata" ye 4-
Nıviskareki Rus, ku kiteba xwe ye beri 
navdar a bı navi ,Dayik" e 5- Goncal, 
kortık 6- Çeme Aftiqaye beri mezın 1 
Xurdeyeke jı bo tışti ne diyar 7-
Nıviskareki Tırk, ,Orhan .... " 1 Dı familya 
zımane Ewrilpi u 0ndo da, beşa İndo u 
İrani 8- ,K" were ber dıbe koka peywa 
,kenine" 1 Nıviskareki Rus, kıteben xwe 
yi beri navdar, yen ku lı ser çeme ,Don" 
nıvisin e 9- Nave bıhareteke 1 Simga 
Osminyume (Beropaş) ı 0- Nı viskare 
,İl yada" · 

5 6 7 8 9 lO 
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NEWROZ YAŞAMAKTIR, YAŞAMAK DİRENMEKTİR 

Newroz Kürt halkının yaşam, direniş, mücadele, umut ve özgür geleceğinin simgesi haline 
gelen geleneksel bayramıdır. Newroz'un tarihi M.Ö. 600'1ü yıllara dayanır. Mitolojiye göre 
bu yıllarda Med ülkesini yıkarak boyunduruğu altında tutan Hurrilerin kralı Sami ırkıııdan 
Dehaq'tır. Başlangıçta iyi biı· yönetim gösteren Dehaq'ın omuzunda yılan şeklinde yaralaı
çıkar. O dönemin bilginleri yaralannın genç insan beyinleriyle iyileşebileceğini siiyleyince, 
her gün sırayla iki genç insanın beynini yemeye başlar. Mitolojiye giire oğlunu Dehaq'a 
verenlerden birisi de Demirci Kawa'dır. Gün geçmiş ve sıra ikinci oğluna gelmiştir. Ama 
Demirci Kawa oğlunu alarak dağa çıkar. Bu arada Feridun da iki oğluyla beraber aynı 
yerdedir. Kaçanlar gün geçtikçe çoğalır. Demirci Kawa ormanda toplanan Kürt gençlerini 
etrafında toplayarak Dehaq'a karşı bir direniş başlatır. Kaplan derisinden demirci iinlüğünü 
kendisine bayrak olarak kullanan Kawa, Feridun'u da yanına alarak Deha(ı'ııı sarayına 
yürür ve Dehaq'ı iildürürler. Dehaq'ııı ilidüğünü müjdelemek amacıyla dağlarda biiyük bir 
ateş yakarlar ve bu ateş her 21 Mart'ta bir kez daha yakılır. 

Newroz'un 2610. yılını kutladığımız şu günlerde siimürgeci devletler tarafından biiliinmiiş 
ülkemiz Kürdistan 'ın her bir parçası üzerindeki siimiirgeci boyunduruk devam ediynı·. Kuzey 
Kürdistan'da 15 yıldan buyana devam eden savaşta 3000'den fazla kiiy ve ınezra yakılıp 
yıkılmış, 5 milyonu aşkın insanım ız yerini yurdunu terk etmeye mecbur bırakılmış, 2000'den 
fazla kişi gözaltında kayıp, 30 000' in üzerinde (iJü, işkence ve insan hakları ihlalleri devam 
etmek~edir. Sömürgeci Türk devletinin tüm bu çağdışı yi:intem ve haskılanna rağmen Kürt 
halkı kendi ulusal hakları için yiğitçe direniynr, kendi ülkesinde iizgür ve onurlu bir geleceğin 
kavgasını veriyor. Halkımız da diğer dünya halklan gibi iizgür olmak istiyor. Biz 
Kürdistan'lı gençler olarak ülkemizde yürütülen bu kirli savaşın bir an önce bitmesini, Kürt 
sorununun demokratik ve barışçıl bir biçimde çiizülmesini istiyoruz. Bunun için de Kiiy 
koruculuğu kaldırılmasını, gi)ç eden kiiylülerin yeniden yerlerine, yurduna diinebilmesi için 
yasal düzenlemeler yapılmasını, yine yakılan yıkılan ki:iylerin yeniden onarılınası için 
tazminat iidenmesini istiyoruz. Tüm Kürt ve Türk gençlerine askerliğe hayır kampanyasına 
katılmaya çağırıyoruz ve insanı i:ildürmeyi öğreten askerlik kurumuna karşı hemen barış 
kampanyasma destek ol. Bu şekilde askere gitıneyerek, savaşın siirmesini de engelieyebiliriz 
inancını taşıyoruz. 

Günümüzde mücadalenin geldiği snn aşamada halkımız için ulusal birliğin kaçınılmaz 
olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu anlamda Güney Kürdistan'da çeşitli Kürt partilerinin 
kendi aralarındaki kardeş savaşı, Kürt halkının ulusal demokratik miicedelesine büyük 
zaraı·vermektedir. Bizleı; bu savaşın bir arı iiııce durmasından ve var nlan sorunların diyalng 
ve giirüşmeler yoluyla çiizülmesinden yanayız. Bu nedenle üç parti arasında kalıcı hi r hanşırı 
sağlanması için Küı·t iirgütlerin arabuluculuk girişimlerini destekliyor ve şimdiden bu 
girişimi selamhyoruz. 

Bilindiği gibi bu yıl, Halepçe katliamının 10. yıl diinümü. Günümüz Dehaq'larından 
Saddam'ın Güney Kürdistan'a kimyasal silahlarla saldırması sonucu SOOO'in üzerinde 
insanımız katledilmişti. Bu kanlı tarihi Kürt gençliği ularak hiç bir zaman unutmayacağız. i 

Diğer taraftan yine bu yılı Kürdistan gazeteciliğinin 100. yılını kutlanıaktan da onur ve 1 

gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Kürdistan gazeteciliğinin gelişmesi için mücadale eden, bu 
uğurda şehit düşen gazetecilerin salısında tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıynruz. ' 

Bizler ülkelerinden uzakta olmak zorunda bırakılan Kürdistanlı gençler olarak, Newrozun i 
halkımıza birlik ve beraberlik getirmesini ve gelecek Newrozları ülkemizde iizgürce 1 

kutlamayı diliyoruz. 

Bıji Newroz! 

Bıji azadiya Kürdistan! KOMCIWAN GYK, Mart 1998 
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